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Spänningen stiger
Klockan 12.00 på onsdag är chansen att rösta fram finalister till
Sápmi Awards förbi. Ledningen var relativt jämn då den synliga
röstfördelningen stängdes på webben. Fredag den 6 juni avslöjas vilka
som får äran att tävla den 13-14 juni.
Närmare 3.500 röster har inkommit hittills, det är fler än fjolåret då totalt 3015
röster räknades. Fram till 28 maj gick det att se den aktuella ställningen, men
därefter har webbröstningen varit osynlig för allmänheten. Men röstningen har
fortgått och blir det som tidigare trillar de allra sista rösterna in strax innan
tiden för allmänhetens chans till omdömen löper ut, klockan 12.00 den 4 juni.
Därefter summeras folket och juryns röster och vi vet vilka som är finalister till
årets upplaga av den ärofyllda galan Sápmi Awards i Jokkmokk.
En stor ledning hade Ann-Ristin Fjällgren i kategorin Tjiehpes räjnárnissun – Kunnig kvinnlig renskötare när röstresultatet släcktes på webben. Hur det har gått för henne och övriga semifinalister i kategorin återstår att
se.
I Árbbedábálasj duodje – Traditionell duodji var ställningen mer jämn. Nytt för i
år är att bilder på slöjdarnas alster fanns publicerade på nätet.
-

Vi valde i år att lägga in foton så att folket lättare skulle få en bild av vad
slöjdarna har producerat. Det ska då bli enklare att lämna sitt omdöme
och rösta på den kandidat som man tycker har gjort mest kvalitativa alster, säger Mattias Berglund som ansvarat för förfarandet kring tävlingarna och webben.

I Sáme biebbmo ja máhttudahka – Samisk matkonst och kunskap, har
man inte kunnat se vem som står bakom respektive recept.
-

I vår kategori finns bara själva recepten presenterade. Tanken är att
man ska rösta den maträtt som känns mest spännande, unik och intressant, säger Anneli Jonsson från Slow Food Sápmi som ansvarar för kategorin.

Vilka de tävlande är syns givetvis på webben. Alla semifinalister har en presentation där man kunnat läsa mer om kockarnas bakgrund och intressen.
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Fredag den 6 juni är saken avgjord; finalisterna i historiens tredje
upplaga av Sápmi Awards presenteras på webben:
www.sapmiawards.se
Välkommen!

Kontakt:
Mattias Berglund, projektledare: 070-360 28 36 / post@mattiasberglund.se
Fia Kaddik, projektledare: 072-218 32 50 / fia.kaddik@jokkmokk.se
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